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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

                                                                                          Önkormányzat Közgyűlése 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-486/2020. 

 
 
 
 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

444/2021. (VI. 9.) kgy. határozata 

 

a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk 

hatékony enyhítéséről szóló 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozattal 

kapcsolatban az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények 

támogatásáról 

 
1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;  

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”, 

d) Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában (a 

továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a 

kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről,  

e) a Kormányhatározatban megfogalmazott célok végrehajtása érdekében 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 80.000.000, - Ft támogatásban részesül (a továbbiakban: Támogatás), 

f) a támogatott tevékenység időtartalma: 2020. január 1. - 2021. november 30., 

g) a Támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31., 

h) a Támogatás igénybevételéhez az előírt dokumentációt (a továbbiakban: Támogatási 

kérelem) a lebonyolítóként kijelölt Nemzeti Művelődési Intézet (a továbbiakban: NMI) 

részére szükséges megküldeni, 
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i) az Önkormányzat a Támogatást az NMI által megadott feltételekre figyelemmel a 

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ működésével kapcsolatos 2020. 

január 1. napja és 2021. november 30. napja közötti időszakban felmerülő személyi 

juttatások és járulékai, valamint dologi kiadások részbeni finanszírozására használja fel, 

j) a támogatás igénybevételéhez szükséges a 2. pont szerinti döntés meghozatala. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy az Önkormányzat 

 

 

80.000.000, - Ft támogatási összeg igénylésére Támogatási kérelmet nyújt be a 

Nemzeti Művelődési Intézethez a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 

működésével kapcsolatos, 2020. január 1. napja és 2021. november 30. napja közötti 

időszakban felmerülő személyi juttatások és járulékai, valamint dologi kiadások 

részbeni – támogatásból történő – finanszírozása céljából. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozat végrehajtásához szükséges dokumentáció 

benyújtásához és a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

előkészítésekor a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 


